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ملف العدد

اإلمامي
السيايس يف الفكر
هو ّية الفقه
ّ
ّ
رؤية جتديد ّية معارصة-الس ّيد نادر علوي

(((

خالصة املقالة:
الفردي وحمور ّية الفرد،
التعريفات املتداولة والرائجة للفقه وضعته حتت هيمنة البعد
ّ

انحدرت يف تفسريها للدّ ين ،ولتلك األحكام السياس ّية املنترشة يف خمتلف األبواب

الفقه ّية؛ من قبيل :والية الفقيه ،واجلهاد ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر... ،؛
بحيث أوجدت نو ًعا من االقرتان وااللتصاق الشديد بني تلك األحكام والنظرة الفرد ّية

إىل الدّ ين.

تسعى هذه املقالة -ضمن دراستها لإلشكال ّيات املطروحة عىل التعريف الرائج للفقه

السيايس واحللول املقدَّ مة -إىل طرح رؤية جديدة عىل هذا الصعيدْ ،
ثمة بون
وإن كان ّ
ّ
شاسع بينها وبني تلك النظر ّيات املتبنّاة يف احلوزات العلم ّية.

اإلسالمي ،من إيران.
((( باحث يف الفكر
ّ
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كلامت مفتاح ّية:

التجديدي ،الفقه
احلداثي ،الت ّيار
التقليدي ،الفقاهة ،الت ّيار
السيايس ،الت ّيار
الفقه
ّ
ّ
ّ
ّ
املعريف
احلج ّية ،الف ّعال ّية ،النظام
االجتامعي ،فقه الزمان واملكان،
الفردي ،الفقه
ّ
ّ
ّ
ّ
السيايس...،
ّ

إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

مقدِّ مة:
ثمة ت ّياران فقه ّيان مشهودان:
قبل انتصار الثورة اإلسالم ّية يف إيران ،كان ّ

األول :كان مدعو ًما ومؤ َّيدً ا من ِق َبل املث ّقفني العلامن ّيني ،وهو تار ًة يرى ّ
أن
ا .الت ّيار ّ
بخاص َّية احلضور يف كا ّفة امليادين االجتامع ّية ،وال يستطيع
اإلسالم ال يتحلىّ من األساس
ّ
مواكبة املجتمع واالستجابة ملتط ّلباته ومعاجلة مشكالته ومعضالته ،وتار ًة أخرى يرى
ّ
حيق هلم رش ًعا تشكيل احلكومة يف عرص الغيبة؛ وإذا وجدنا يف التعاليم
أن املسلمني ال ّ
–حرصا -بزمن تشكيل
واجتامعي ،فهي تتع ّلق
سيايس
الدين ّية أحكا ًما وتعاليم ذات بعد
ّ
ً
ّ
احلكومة يف عرص حضور املعصوم

.

األول -بحضور الدين يف امليادين السياس ّية
 .2التيار ال َّثاين :يعتقد -خال ًفا لالتجّ اه ّ
واالجتامع ّية ،ويرى َّ
أن اإلمام اخلميني قد استطاع من خالل قيادته وإرشاداته أن حي ّقق

ّأول حكومة إسالم ّية يف عرص الغيبة ،ولك َّن أصحاب هذه النظر ّية -سواء قبل الثورة أو

بعدها -مل يتمكّنوا من االنضواء يف جبهة واحدة ،بل يظهر من خالل تت ّبع كتبهم الفقه ّية،
الفكري َّ
أن هلؤالء الفقهاء نظرتني إىل الدين واملصادر الدينية .وتأ ّث ًرا
والتدقيق يف تراثهم
ّ

هباتني النظرتني تشكّلت يف وسطهام رؤيتان فقه ّيتان أو فقاهت ّيتان؛ مها:

 -الرؤية األوىل :ترى ّمهمة الفقيه بيان التكاليف الرشع ّية للمسلمني ،وإزالة
أن ّ
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مهمة الفقيه
املوانع التي تعرتض طريق تطبيق األحكام اإلهل ّية؛ وبعبارة أخرىّ :
الغراء.
هي مساعدة املك َّلفني عىل القيام بأمر تد ّينهم وتع ّبدهم بالرشيعة َّ

وهبذه الرؤية جيعل الفقيه موضوع علم الفقه ومسائله ،وحتّى األمثلة والتقسيامت ،يف

دائرة حتقيق تلك الغاية املذكورة.

السنة  2العدد  3شتاء  -ربيع 2017

 -الرؤية الثانية :ترى َّأن لألفراد -زي��ادة عىل ما يتّصفون به من هو ّية وحقيقة
فرد ّية؛ تقع موضو ًعا لكثري من األحكام -هو ّية وحقيقة اجتامع ّية؛ هي بدورها
ٍ
أيضا ،وينبغي للفقيه أن يعرف ِكلاَ هذين
تقع موضو ًعا
لكثري من األحكام ً

ملف العدد

ال من اهلو ّية الفرد ّية واهلو ّية االجتامع ّية ،ويبينّ أحكام ٍّ
املوضوعني؛ أي ك ًّ
كل منهام.

أيضا؛ إذ ّ
إن
وهذان املوضوعان ليسا منفصلني يف ما بينهام؛ بل ال يقبالن االنفكاك ً

الفصل بينهام يساعد عىل االنجرار إىل تلك النظرة األوىل؛ أي النظر إىل الفقه من زاوية

الفردي فقط.
البعد
ّ

اً
أول :التيارات الفقه ّية السياس ّية املعارصة:

لقد كان الت ّياران الفكر ّيان سالفا ِّ
الذكْر -إىل ما قبل انتصار الثورة اإلسالم ّية يف

امللمة باملسلمني.
إيران -مها املتصدّ يان الفعل ّيان للقضايا واملشكالت ّ

الشيعي يف ساحات احلكومة
وإ ّبان انتصار الثورة اإلسالم ّية ورسيان حاكم ّية الفقه
ّ

والسياسة ،وانتصار القائلني بعدم فصل الدّ ين عن السياسة عىل القائلني بالفصل ،يف تلك
السيايس.
األثناء ويف تلك الظروف ،دخل كال الت ّيارين الفكر ّيني املذكورين ساحة النظام
ّ

الشيعي يف مواجهة تا ّمة مع القضايا املستجدَّ ة واملثرية للجدل.
األمر الفق َه
ّ
وقد أدخل هذا ُ
وقد زادت هذه النزاعات واملعضالت (الناشئة من طبيعة تصدِّ ي الدولة الدين ّية)،

إىل حدّ ّ
أن الفقهاء أصبحوا يف خمتلف ساحات الترشيع يف مواجهة تا ّمة مع املعضالت
االجتامع ّية املختلفة (السياس ّية واحلقوق ّية واالقتصاد ّية)؛ األمر الذي جعل الناس
يتو ّقعون من الدولة تقديم احللول الدين ّية ٍّ
لكل من تلك املعضالت.
ومن تلك احللول التي ُع ِ
رض َت يف العقود الثالثة املاضية ،تربز ثالثة تيارات فكر ّية

الترشيعي للدّ ين ،كام
وسياس ّية ،يشارك اثنان منها -نو ًعا ما -يف ترسيخ احلاكم ّية والبعد
ّ
يسعى ٌّ
كل منها -من وجهة نظره -إىل اخلروج بحلول لألزمات السياس ّية االجتامع ّية
للبالد؛ وهذه الت ّيارات هي:
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التقليدي:
األول :ت ّيار الفقاهة
ّ
 .1الت ّيار ّ

دخل معرتك السياسة بنظرة فرد ّية إىل الفقه –عىل الرغم من اعتقاده بحضور الدين
السيايس
يف ميدان االجتامع -ويسعى ،بنظرته تلك ،إىل حتليل األزمات احلا ّلة بالنظام
ّ

إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

اإلسالمي ،وتقديم احللول والطروحات .وقد بينّ هذا الت ّيار ّ
أن حدوث األزمات
ّ
االجتامع ّية والسياس ّية هو نتيجة البعد عن معارف اإلسالم األصيل وأحكامه؛ لذا،
يعتقد أصحاب هذه النظر ّية ّ
أن الدور األساس للحكومة الدين ّية هو تطبيق األحكام،
العميل يف حياة الناس.
والسعي إىل إخراجها إىل ح ّيز الظهور
ّ

وقد ركّزت هذه الرؤية الفقه ّية ّ
جل نظرها يف كا ّفة امليادين والشؤون االجتامع ّية

اهتمت ببعض األحكام االجتامع ّية ،فإنهّ ا
عىل البعد
ّ
الفردي لألحكام وحسب؛ وإذا ما ّ

تفسريا فرد ًّيا ،وال تتبنَّى رؤية فقه ّية جامعة.
تفسرّ ها
ً

ّ
إن االجتهاد وفهم األحكام الدين ّية بالنسبة إىل أصحاب هذه الرؤية ،يتط ّلب بذل

خاصة بمنهج ّية االستنباط .وعىل
جهود علم ّية كبرية ،واالعتامد عىل أصول وقواعد
ّ
التقليديّ ،
فإن ق ّلة اهتاممهم
الفقاهتي
الرغم من اعتبار ذلك من املم ّيزات اإلجياب ّية لالتجّ اه
ّ
ّ
بعقلنة الطرق واملناهج واالجتهاد ّية وعرف ّيتها ،وعدم إيامهنم بإمكان تطوير هذه املناهج

وتوسعتها ،وعدم اهتاممهم بـ«معرفة املوضوع» ،وحرص االستنباط يف فهم األحكام
التكليف ّية؛ ّ
كل ذلك ُيعدّ من نقائص هذا املنهج االستنباطي وإخفاقاته.

العلامين:
احلداثي
 .2الت ّيار الثاين :الت ّيار
ّ
ّ
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وهو حياول ّ
تتوجه إىل نظام اجلمهور ّية
حل املعضالت واآلف��ات التي يمكن أن
ّ
اإلسالم ّية ،عن طريق قبول املناهج احلديثة ،والقبول بالنتائج العلم ّية والفلسف ّية للفكر
يب ،واألخذ بأسس احلداثة وقواعدها .ومع ّ
كل ما يتّصف به أصحاب هذه النظر ّية
الغر ّ
من خصال التد ّين ،فإنهّ م ُيرجعون ّ
كل متايز بني تعاليم السامء ومنتج احلداثة إىل الرجع ّية

وحماربة العلم.

الفكري َّ
أن منشأ حدوث األزمات السياس ّية واالجتامع ّية
املحصلة ،يرى هذا الت ّيار
ويف
ّ
ّ
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اإليراين.
وتشكّلهام يعود إىل مرحلة العبور من التقليد إىل عرص احلداثة يف املجتمع
ّ

ينبغي طلب ذلك يف إصالح القوانني الفاسدة ،ومعاجلة مواضع الفساد يف الثقافة العا ّمة

ملف العدد

وانطال ًقا من هذه الرؤيةّ ،
فإن غاية ما يتع ّلق بالدين من دور ال يتعدّ ى الدَّ ائرة الفرد ّية
واحلياة الشخص ّية للنَّاس ،وال يمكن تعليق اآلمال عليه يف ّ
حل األزمات االجتامع ّية؛ إذ
لدى الناس ،ويف االهتامم بأنموذج التنمية الشاملة االقتصاد ّية واالجتامع ّية.

عىل الرغم من ّ
كل ما بني هذين الت ّيارين الفكر ّيني والفقه ّيني من اختالفات يف جمال

املعرفة والتحليل ،وطرح احللول االجتامع ّية والسياس ّية للبالد؛ فهام يشرتكان يف أمر
علامين؛ بفارق
وضعي
الديني نحو نظام
والترشيعي
السيايس
واحد؛ وهو توجيه الت ّيار
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

واحد؛ هو ّ
العميل ،وأ ّما الت ّيار الثاين؛
األول ُيعدّ مس ِّب ًبا لنوع من العلمنة يف املجال
أن الت ّيار ّ
ّ

والنظري ،وما يبقى للدين والنتيجة -يف
العميل
فهو احلامي -نو ًعا ما -للعلمنة يف املجال
ّ
ّ
هناية األمر -هو عجزه عن ّ
حل املعضالت السياس ّية واالجتامع ّية!

التجديدي:
 .3الت ّيار الثالث :ت ّيار الفقاهة
ّ

أن للدين -مضا ًفا إىل خلوده -بعدً ا اجتامع ًّياَّ ،
يعتقد أنصار هذا الت ّيار َّ
وأن للنبي

واألئمة األطهار
ّ

شخص ّية حكوم ّية والئ ّية.

وعىل هذا النحو يرى أصحاب هذه النظر ّية ّ
أن أحد األد ّل��ة عىل إثبات احلكومة

اإلسالم ّية هو تلك املاه ّية االجتامع ّية للقوانني والترشيعات اإلسالم ّية ،وهم بذلك
يسعون إىل طرح احللول املناسبة يف عرص حاكم ّية الدولة اإلسالم ّية؛ لتحطيم ّ
كل
السدود واحلواجز التي قامت بفعل النظرة الفقه ّية التقليد ّية للدّ ين؛ باعتبار ّ
أن احلكومة

أيضا -إىلاإلسالم ّية املستندة إىل فقه الرسائل العمل ّية هي مطلب الناس ،كام يسعون
ً

السطحي للدّ ين لدى األخباريني يف عامل التدّ ين ،ويطمحون إىل
القضاء عىل ذلك الفهم
ّ
احلكومي للدّ ين إىل ح ّيز الظهور.
إخراج الفكر
ّ

ّ
الفكري من خالل تقديمه تعري ًفا جديدً ا للفقه ،وإنتاجه علقة وطيدة
إن هذا الت ّيار
ّ
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ّ
للحل -من قبيل :تشخيص املصلحة ،وجعل
بني الفقه والدولة ،وطرحه سبلاً جديدة

األول ّية والثانو ّية ،والتنظري لتأثري عامل معرفة الزمان
احلكم
الوالئي يف عرض األحكام ّ
ّ
واملكان يف عمل ّية االجتهاد -يسعى من خالل ذلك ك ّله إىل إخراج احلاكم ّية الفقه ّية إىل
فضاء احلياة الفسيح.

إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

أن تحُ ْ ِد َ
لقد استطاعت الثورة اإلسالم ّية ْ
الفقهي ،وأن
حتوالت جذر ّية عىل الصعيد
ث ّ
ّ

تستحدث ساحات جديدة حلضور علم حديث البنية له فاعل ّيته يف البالد؛ حتت عنوان

الدرايس الوارد يف األبحاث
اجلامعي للبالد .هذا العنوان
السيايس» يف النظام
«الفقه
ّ
ّ
ّ

التخصصات السياس ّية ،قد
وباألخص يف حقول
الدراس ّية اجلامع ّية بعد انتصار الثورة،
ّ
ّ
أ ّدى -تأ ّث ًرا بتلك النظر ّيات الثالث -إىل حدوث اتجّ اهات وردود خمتلفة.

السيايس:
توجهات التنظري للفقه
ثان ًياّ :
ّ

ّ
يايس يف الكتب اجلامع ّية كان متأ ّث ًرا إىل درجة
لعل أول تعريف مطروح للفقه ّ
الس ّ

التقليدي.
كبرية بتلك النظرة الفرد ّية وحمور ّية التكليف احلاكمة عىل الفقه
ّ

وحيث ّ
إن علم الفقه -وفق هذه الرؤية -هو الكفيل بدراسة فعل املك ّلف؛ من حيث

الوجوب ،واحلرمة ،واإلباحة ،واالستحباب ،والكراهة؛ فقد ُع ِّرف الفقه بـ«العلم
باألحكام الرشع ّية العمل ّية من أد ّلتها التفصيل ّية»((( .ويف النتيجةّ ،
السيايس
فإن الفقه
ّ
أيضا -عبارة عن «العنوان الذي نطلقه نحن اليوم عىل كا ّفة األبحاث املطروحة يفً

الفقه ،يف جمال اجلهاد ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واحلسبة ،واخلراج ،والفيء،

نعرفه بـ «معرفة
واألم����وال .(((»...وخالصة هذه النظرة إىل الفقه
السيايس هو ما ِّ
ّ
السيايس مرتاد ًفا مع احلقوق
األحكام السياس ّية للمك ّلفني» .وهبذا التعريف يصبح الفقه
ّ
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والواجبات السياس ّية.

مهمني؛ مها:
أ ّما الرؤية الثانية ،فتطرح للجمع بني التد ّين وحمور ّية الدولة مبدأين ّ
((( مهريزي ،مهدي« :فقه حكومتى (فقه احلكومة)» ،جملة نقد ونظر ،العدد ،12ص.147-146
السيايس) ،ط ،1طهران ،أمري كبري1366 ،هـ.ش ،ج ،2ص.50
((( عميد زنجاين ،عباس :فقه سياسى (الفقه
ّ
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األول :حمور ّية العقالن ّية؛ إذ ّ
العقالين يف باب سياسات احلركة
إن األساس
 -املبدأ ّّ
الفقه ّية ،خمدوش يف مواضيع رئيسة ،وأغلب الفتاوى والنظر ّيات الفقه ّية يف باب

ُطرح من موقع نظر ّية
السياس ّية يف مواجهة مبارشة مع مستجدّ ات ومتط ّلبات ت َ
احلاكم ّية الواسعة القو ّية للدولة ّ
بكل أقسامها ومن مقولة حفظ احلقوق العا ّمة،
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عقالين يف العرص احلارض؛ حيث أصبحت األنظمة
السياسات ليس هلا تربير
ّ

والذي يزيد املشكلة تعقيدً ا ّ
أن تلك املستجدّ ات مل يكن هلا وجود يف عرص صدر

اإلسالم(((.

 -املبدأ الثاينّ :أن النصوص املعتمد عليها من ِق َبل الفقهاء يف مقام استنباط فتاواهم
الفقه ّية ورؤاهم السياس ّية مل تكن يف صدد اإلجابة عن اإلشكاالت املطروحة
يف زماننا؛ بل كانت النصوص املتع ّلقة بالسياسة مرتبطة بزمن نزول الوحي
واملستجدّ ات االجتامع ّية والسياس ّية لذلك العرص ،وكانت يف صدد وضع األنظمة

العادلة واألخالق ّية لتلك الواقع ّيات واملستجدّ ات(((.

التوجه يف باب السياسات إىل األوامر
رتح
ّ
يف النتيجة ،وبنا ًء عىل املبدأين أعاله؛ ُيق َ

والنواهي الك ّل ّية العا ّمة اإلهل ّية؛ مثل :لزوم العدالة ،وحفظ املقاصد اخلمسة للرشيعة.

التعهد وااللتزام بذلك ،وبعقالن ّية العرص احلارض ،ينبغي تفسري العدالة بام يتناسب
ومع ّ
مع الوقائع االجتامع ّية ،السياس ّية ،االقتصاد ّية ،والثقاف ّية للمجتمعات اإلسالم ّية ،كام
واالقتصادي العادل ،عىل أساس ذلك
السيايس
االجتامعي
ينبغي تشييد بنيان النظام
ّ
ّ
ّ
التفسري(((.

أيضاّ -أن هذه النظرة -من خالل تقديمها تعري ًفا للحدّ األدنى للدين-
ويالحظ
ً
الشخيص واألخالق الفرد ّية ،وختترص تو ّقعات البرش
هتبط باإلسالم إىل مستوى اإليامن
ّ
((( انظر :جمتهد شبسرتى ،حممد :نقدى بر قراءت رسمى از دين (نقد القراءة الرسم ّية للدين) ،طهران ،منشورات طرح نو،
2000م ،ص.112-108
((( انظر :م.ن ،ص.108
((( انظر :م.ن ،ص.ن.
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من الدين يف العرص احلارض؛ بجملة من احلاجات العاطف ّية واحلاالت الباطن ّية!
والتوجه الثالث؛ فريى ّ
أن أكرب خطر محُ دق باملجتمعات اإلسالم ّية يكمن
أ ّما الرؤية
ّ

االجتامعي يف ممارسة
التحجر والنزعة األخبارية يف النظر إىل الفقه ،والتقليل من الشأن
يف
ّ
ّ
الفردي والتفسريات الوضع ّية للدين!
االستنباط ،وحرص االجتهاد يف الفقه
ّ

إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

التوجه الثالث -عرب نقده للرؤية الفقه ّية التقليد ّية القائمة عىل حمور ّية
ويسعى هذا
ّ
الفردي -إىل تقديم رؤية خمتلفة متا ًما عن النظرة التقليد ّية للفقه والدّ ين.
املك ّلف والبعد
ّ
الصدر -خالل
ومن املفكَّرين املعتقدين هبذه الرؤية ،يبينِّ الشهيد الس َّيد حممد باقر َّ
بيانه ألهداف احلركة االجتهاد ّيةَّ -
ثمة جمالني لتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف احلياة؛
أن ّ

أحدمها :تطبيقها عىل احلياة الفرد ّية ،واآلخر :عىل احلياة االجتامع ّية العا ّمة؛ حيث يرى
أن االجتهادْ ،
ّ
وإن كان ينبغي له أن يواكب كلاًّ من املجالني ،مل يكن يف سريته التارخي ّية

كذلك؛ بل كان اجلانب الغالب عىل االجتهاد هو االجتهاد يف مضامر تطبيق الفقه يف
ً
انكامشا يف البحث الفقهي ،ويتو ّقع قائالً« :إن االنكامش
احلياة الفرد ّية؛ وهو ما يسميه
املوضوعي {سوف} يزول ،واالمتداد العمودي الذي يعبرِّ عن الدرجة العالية من الدقة
األفقي ليستوعب ّ
كل
سيتحول يف سريه إىل االمتداد
التي وصل إليها الفكر العلمي
ّ
ّ
الفكري ...من وجهة نظر اإلسالم.(((»...
جماالت احلياة ...نحو تقديم البديل
ّ

والفقهي -وهو الشهيد مرتىض
الفكري
ومن منظار آخر ،يرى رائد هذا الت ّيار
ّ
ّ
مطهري ّ -
أن هتميش مفهوم العدل مبدأ العدالة االجتامع ّيةُ ،ي َعدُّ العامل األبرز لركود
ّ
االجتامعي لدى الفقهاء ،وعزلة الفقه عن الفلسفة االجتامع ّية(((.
الفكر
ّ
التحول األس��اس يف موضوع النظر َّيات الفقه ّية واحلكوم ّية ،ينبغي طلبه
لك ّن
ّ
100

ختصص ّية ،تصدر
((( انظر :الصدر ،حممد باقر« :االتجّ اهات املستقبل ّية حلركة االجتهاد» ،جملة فقه أهل البيت  ،فصل ّية فقه ّية ّ
مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي طب ًقا ملذهب أهل البيت يف قم املقدّ سة ،العدد1416 ،1هـ.ق1995 /م،
عن ّ
ص.20
اإلهلي» ،ط ،1بريوت ،دار اإلرشاد1433 ،هـ.ق2012 /م،
مطهري ،مرتىض :جمموعة أصول الدين (« )1العدل
((( انظرّ :
ّ
ص.317-309
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مؤسس اجلمهور ّية اإلسالم ّية ورؤاه؛ حيث يقول اإلمام روح اهلل
والبحث عنه يف أفكار ِّ

أسس لرؤية جديدة للفقه واحلكومةّ :
إن «احلكومة يف نظر
املوسوي اخلميني  ،الذي ّ
العميل للفقه يف التصدِّ ي لكا ّفة املعضالت االجتامع ّية والسياس ّية
جتسد البعد
هي التي ِّ
ّ
والعسكر ّية والثقاف ّية .الفقه هو النظر ّية الواقع ّية واملثال ّية إلدارة اإلنسان واملجتمع من
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الواقعي هي الفلسفة العمل ّية لكا ّفة أبواب الفقه يف شتّى جماالت احلياة .احلكومة
املجتهد
ّ

املهد إىل اللحد»(((.

السيايس؛ بتوجيه النقد إىل الرؤية
لقد بدأ اإلمام برشح رؤيته يف ساحة الفقه
ّ
التقليد ّية ،وسعى من خالل إدخال إصالحات يف هذه الرؤية التقليد ّية إىل عرض رؤيته
األول الذي ُأدخل عىل التعريف إىل النظر برؤية حمض
اجلديدة .لقد سعى اإلصالح ّ

عرفه بقوله« :هو جمموعة
سياس ّية واجتامع ّية إىل هذا العلم
الديني حديث النشأة؛ لذلك ّ
ّ
القواعد واألصول الفقه ّية والقانون ّية التي تتك ّفل تنظيم عالقات املسلمني؛ بعضهم مع

بعض ،ومع غريهم يف العامل؛ بنا ًء عىل مباين القسط والعدل ،عىل ّ
واحلر ّية
أن حت ّقق الفالح
ّ
يتم إال يف ّ
العميل»(((.
ظل التوحيد
والعدالة ال ّ
ّ

السيايس عمل ًّيا إىل قسمني رئيسني؛ مها:
طب ًقا هلذه النظر ّية ،ينقسم الفقه
ّ

األول :هو تلك األصول والقواعد املتع ّلقة بالسياسة الداخل ّية وتنظيم
 -القسم ّاإلسالمي.
العالقات الدَّ اخل ّية للمجتمع
ّ

 -القسم ال َّثاين :هو تلك األصول والقواعد املتع ّلقة بالسياسة اخلارج ّية وتنظيماإلسالمي.
العالقات الدّ ولية مع العامل
ّ
وقد سعت هذه الرؤية اإلصالح ّية التجديد ّية التي واجهت «الرؤية التقليد ّية» ،إىل

توسعة دائرة األحكام الفقه ّية؛ وهلذا اعتقد أصحاب هذه الرؤية َّ
أن األحكام الفقه ّية
مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني 1378 ،هـ.ش ،ج،21
((( اخلميني ،روح اهلل :صحيفة النور ،ط ،1طهرانّ ،
ص.289
قم املقدّ سة ،دفرت تبليغات إسالمي1377 ،هـ.ش ،ص.76
((( شكورى ،أبو الفضل :فقه سياسى إسالم ،طّ ،2
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خاصة وعا ّمة.
تنقسم إىل طائفتنيّ :

اخلاص هو الذي يكون موضوعه فر ًدا مع ّينًا أو أفرا ًدا حمدّ دين؛ سواء أكان
واحلكم
ّ

ُص
املك ّلف باالمتثال أو بالرتك فر ًدا مع ّينًا؛ كام هو شأن النبي يف اخلصائص التي اخت ّ
املجموعي؛
اإلفرادي أو البد ّيل أو
هبا من بني امل َك ّلفني ،أو عدّ ة أفراد عىل نحو العموم
ّ
ّ
إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

كوجوب الصالة والصوم ،والواجبات الكفائ ّية وأحكام العقود واإليقاعات واألحوال

الشخص ّية؛ بينام احلكم العا ّم هو احلكم الذي ال يكون موضوعه فر ًدا أو أف��را ًدا ،بل

والسلم ،الضامن،
واملقررات الثقاف ّية
املجتمع ك ّله؛ مثل :القوانني
ّ
والصح ّية ،احلرب ّ
ّ
األمور املال ّية ،والقوانني احلقوق ّية واجلزائ ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية والدول ّية(((.
واخلطوة األخرى عىل هذا الصعيد -أي ما يتع ّلق بسدّ الثغرات والنقائص املرتبطة

السيايس عن دائرة األحكام الفقه ّية احلارضة،
التقليدي -هي التي أخرجت الفقه
بالفقه
ّ
ّ

وتوجهت به نحو املستحدثات والقضايا املعارصة؛ لذا بادر أصحاب هذه الرؤية إىل
ّ

السيايس بأنَّه« :يحُ ّ ��دِّ د واجبات املك ّلف يف مواجهة القضايا السياس ّية
تعريف الفقه
ّ
الراهنة» ،ويصبح متع َّينًا -مع تبنِّي هذا التعريف -أن يصار إىل توسعة األبواب الفقه ّية؛
التقليدي.
الفردي
مقارنة بام هي عليه يف الفقه
ّ
ّ

فعىل الرغم من جدة بعض املسائل يف الفقه السيايس كتوزيع السلطة« ،فإنّه يمكن

عرضه عىل النصوص التقليد ّية وحتديد مدى تالؤمه معها»((( .وعىل الرغم من عدم

وجود املفهوم إال أنهّ م بحثوا بام يرتبط بمعناه العا ّم.

وكذلك تعترب الرؤية اإلصالح ّية ّ
أن مشكلة التعاريف احلال ّية هي يف حرصها لألحكام
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الفقه ّية يف دائرة احلياة الفرد ّية؛ لذا فهي حتاول -رغبة منها يف اخلروج من دائرة االنحصار

هذه -تعريفه عىل هذا النحو« :هو العلم باألحكام الرشع ّية الفرع ّية املتع ّلقة بالنظام العا ّم
((( انظر :كرجى ،أبو القاسم :تاريخ فقه وفقها (تاريخ الفقه والفقهاء) ،ال ط ،طهران ،سمت1375 ،هـ.ش ،ص.8
الشيعي  -دراسة فقه ّية فلسف ّية مقارنة ،-ترمجة حسني صايف ،ط،1
السيايس
((( حقيقت ،سيد صادق:توزيع السلطة يف الفكر
ّ
ّ
بريوت ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2014 ،م ،ص.29
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من الداخل ،وقواعد تنظيم العالقات اخلارج ّية والدول ّية من أد ّلتها التفصيل ّية»(((.

السيايس:
الفقهي
توجهات التنظري
ثال ًثا :تقويم ّ
ّ
ّ

السيايس) ،أ َّدت إىل
امليادين السياس ّية واالجتامع ّية .هذه العزلة السياس ّية (أو االنزواء
ّ
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ّ
الشيعي عن
السيايس هي وليدة قرون من عزلة الفقه
إن الرؤية التقليد ّية إىل الفقه
ّ
ّ

االصطالحي أي «العلم باألحكام» ،وليس
اختزال سعة الدين وشموله يف الفقه بمعناه
ّ

أيضا.
ذلك فحسب بل تركت هذه الرؤية بصمتها عىل الفقه السيايس ً

التقليدي إىل تبديل نظرته
وبعد انتصار الثورة اإلسالم ّية يف إيران ،مل يسارع هذا الت ّيار
ّ

يسع
اجلزئ ّية((( إىل املوضوعات واألحكام ،إىل نظرة ك ّل ّية شاملة ذات اتجّ اه اجتامعي ،ومل َ
إىل توسيع دائرة األحكام املرتبطة بأفعال املك ّلفني ،كام مل جيعل ُج َّل اهتاممه يف استنباط

األحكام السياس ّية املتع ِّلقة بامليادين االجتامع ّية؛ األمر الذي يتط ّلب رجوع الفقيه إىل أهل

التخصص واخلربة؛ بغية اخلروج باجتهاد أكثر د ّقة وأوفر علماً يف املوضوعات السياس ّية!
ّ
ّ
ولعل من املمكن القول ّ
إن كلاًّ من توسعة دائرة األحكام التكليف ّية ،والرجوع إىل

السيايس من حالة االنفعال يف مواجهة
التخصص ،ليس بمقدوره أن يخُ رج الفقه
أهل
ّ
ّ
الظواهر السياس ّية واالجتامع ّية والقضايا املصري ّية؛ لذاّ ،
فإن املتعينِّ هو أن ُيصار إىل
إضافة هذه النقطة إىل جمموعة االنتقادات التي أوردها أصحاب النظرة اإلصالح ّية

التقليدي؛ حيث ّ
السيايس تنظر إىل الدّ ين من زاوية
إن النظرة الفرد ّية إىل الفقه
يف الفقه
ّ
ّ
ْ
وإن كانت ال تُنكر سائر املجاالتوبخاصة األحكام الفرد ّية ،فقط
األحكام التكليف ّية،
ّ
املعرف ّية للدّ ين ،-فهي عاجزة عن تقديم تفسري يكون بمقدوره بيان مكانة املعارف
العقل ّية واألخال ّقية واالجتامع ّية يف منظومة الدّ ين الشاملة والوسيعة .ويف النهاية ليس
الرشعي سوى إصدار األحكام،
الدّ ين عندهم شي ًئا سوى التع ّبد ،وليس من دور للحاكم
ّ

قم املقدّ سة ،بزوهشكاه علوم
((( لكزايى ،نجف :جالش سياست دينى ونظم سلطانى (سياسة الدين والنظام امللكي) ،ال طّ ،
فرهنك اسالمى1385 ،هـ.ش ،ص.58
الفردي.
اجلزئي أو
((( أو ذات االتجّ اه
ّ
ّ
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وليس عىل املك ّلفني سوى االمتثال.
وأ ّما لو تأ َّملنا يف تعريف الرؤية الثالثة للدّ ين وفهمها؛ فسوف نجد ّ
أن الدين -يف

منظور أصحاب هذه الرؤية -ليس هو احلكم أو التع ّبد املحض وحسب؛ بل هو جمموعة
أيضا ،وهبذا ُيلحظ ّ
أن احلكم هو املرحلة
من املعارف والعقائد واألنظمة واألحكام ً
إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

األخرية من الدين ،وليس متام الدّ ين.

لذا يمكن القول ّ
إن من املوضوعات الدينية :بيان القيم ،وتقديم الرؤى الفلسفية إىل
الوجود ،واإلنسان ،واملجتمع ،مضا ًفا إىل بيان األحكام واحلقوق.
وال خيفى ّ
أن اإلسالم يف جامع ّيته ال ينظر إىل األمور املذكورة نظرة جمتزأة ومقتطعة؛

بل هو يقدّ م رؤية جامعة ،كام يقدّ م منظومة فكرية مرتابطة األجزاء.

ويف النتيجةّ ،
فإن جامع ّية الدّ ين وشمول ّيته تقعان جن ًبا إىل جنب مع خلود معارفه.

التقليدي للدّ ين الذي خيترص الدين يف
ويمكن اخلروج هبذه النتيجة من تعريف الت ّيار
ّ
األحكام والتع ّبدّ .
السيايس إىل «فهم األحكام السياس ّية
إن سبب اتجّ اه تعريفات الفقه
ّ

من املصادر الدين ّية»((( يكمن يف أنّه يرى فهم الدين منحرص ًا بمعرفة األحكام التكليف ّية
مهمتني؛ مها:
املتع ّلقة بأفعال املك ّلفني؛ لذا ترافق فهم هذا الت ّيار للدين مع خصيصتني ّ

النظرة «اجلزئ ّية التقرير ّية» ،وحمور ّية املك ّلف ،يف حني ّ
أن من املتو ّقع من االجتهاد يف
أيضا.
الدين -وفق رؤية الت ّيار الثالث -فهم املنظومة املعرفية للدّ ين واستنباطها ً

وبنظرة إمجال ّية يمكن القول :إذا كان التقليد ّيون ُيؤكِّدون عىل حفظ الدّ ين والق َيم
السيرَ ِ
الدّ ين ّية يف امليادين السياس ّية واالجتامع ّية،
ويضحون يف سبيل حفظ ّ
ّ
حج ّية ِّ
االجتامع ّية ،بف ّعال ّية الدّ ين ودينام ّيتهّ ،
فإن املجدِّ دين الدين ّيني (الت َّيار الثاين) يف املقابل
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ضحوا باالعتقاد بفعالية األطروحات الدينية وثباهتا ،عىل مذبح االعتقاد بعدم إمكان
َّ
ثبات ِ
الق َيم واألحكام واستحالة خلودها!
((( بور سيد آقايى ،مسعود :دين ونظام سازى (الدين وصناعة النظام) ،ص.292
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احلج ّية
ويف مقابل هذين الت ّيارين حيث ُيركِّز أحدمها دائرة اهتامماته عىل إثبات
ّ

الرشع ّية للمواضيع والرؤى الدين ّية ،ويركِّز اآلخر عىل إثبات ف ّعال ّية الدِّ ين ،استطاع
االتجّ اه والت ّيار الثالث بتلك الرؤية التي يتبنّاهاْ ،
أن يثبت نجاحه يف ميدان العمل ،وأن

وفعال ّية األطروحات االجتامع ّية للدِّ ين.

ملف العدد

احلج ّية
يؤ ّمن يف نظر ّية واحدة ويف عالقة منطق ّية منسجمة مع كلتا الرؤيتني؛ عنرصي
ّ
وواقع األمر َّ
السيايس ومعيار إنتاج ّيته يكمن يف تقديم احللول الدين ّية
أن هدف الفقه
ّ

للمعضالت السياس ّية يف جمال احلياة العا ّمة .وعىل أساس هذا اهلدف ،ال ينحرص دور

السيايس بتقديم احلكم؛ بل يتّسع دوره إىل تقديم الطروحات والنامذج الدّ ين ّية؛
الفقه
ّ
واملراد من النامذج الدّ ينية هو جمموعة من األطروحات والربامج التي قد حلظ فيها منطق

احلج ّية الدين ّية؛ أي املبن ّية عىل املقاصد واملباين الرشع ّية ّأولاً  ،والتي تستفيد من الفعال ّية
ّ
الالزمة؛ بالنظر إىل الظروف االجتامع ّية والسياس ّية ّ
لكل عرص ثان ًيا .واملراد من الفعال ّية

«الترصف» و«التغيري» يف الوقائع اخلارج ّية.
هو تو ّفر النظر ّية عىل القدرة عىل تربير
ّ

السيايس» هو ذلك الفهم
طب ًقا هلذه الرؤية ،ليس املراد من الفقه يف مفهوم «الفقه
ّ

واالصطالحي للفقه؛ أي بمعنى فهم األحكام التكليف ّية فقط ،بل املراد من
التقليدي
ّ
ّ
اإلسالمي بيان
الفقه هو الفهم العميق للدّ ين ،وكذلك ليس شأن الفقيه يف املجتمع
ّ

األحكام الرشع ّية فقط ،بل ال بدّ من أن تتوفر يف الفقيه القدرة عىل طرح أنموذج ف َّعال
ّ
حلل املعضالت السياس ّية ،وذلك بام يتطابق مع فهمه الكليّ ّ للدّ ين ،وبام يتناسب مع
الظروف االجتامع ّية للعرص.

ّ
ولعل من املمكن القول يف هذه احلالة َّ
السيايس» هو جمموعة
إن مرادنا من «الفقه
ّ

احللول الدين ّية للمعضالت السياس ّية يف جمال احلياة العا ّمة.

َّ
حتول يف النظرة إىل جمموع
يايس يستدعي إحداث ّ
إن تبنِّي مثل هذا التعريف للفقه ِّ
الس ّ

احلقيقي ،وتكون نتيجته إحداث
الدّ ين والفقه .وعىل أساس هذه النظرة يأخذ الفقه موقعه
ّ

حالة من «احلذر» لدى خماطبيه } :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
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ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ{(((.
والزم هذا التأثري هو إحداث حالة من الوعي بنظام عامل الوجود ،قبل دخول الفرد
إىل عامل املعارف والفقه هذا؛ أي تحُ ِدث لديه رؤية أنّه يعيش يف عامل من ّظم ،ويدرك هذه

إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

العظمة وحجم عالقاته هبذا العامل املن َّظم؛ حيث يحُ تاج و ُيفتقر فيه إىل الوحي والدّ ين يف
كا ّفة املجاالت وامليادين الفرد ّية واالجتامع ّية.
هذا الفقه الذي يضع الفرد يف عامل من ّظم ويحُ ِدث له حالة من «احلذر» ويف النظام ال
ٌ
فقها باحلكم وحده،
للتمرد وال حمل لإلخالل ،وهذا الفقه هو فقه عا ٌّم
جمال
وشامل ليس ً
ّ
مهه األساس هو
بل فقه وفهم للنظام
الديني ك ّله} :ﯴ ﯵ ﯶ { .وهذا الفقه ُّ
ّ
مهته يف تشكيل فهم كليّ ّ ومن ّظم عن
الكشف عن أهداف الدين ومقاصده؛ وهو يرصف َّ

فردي
اإلنسان والدّ ين والعامل؛ وهو أكثر جذرية وأصول ّية من «فقه احلكم» الذي هو فقه
ّ
وجزئي ،يتمحور عىل التكليف بمفرده!
ّ
ّ
إن متط ّلبات هذا الفقه هي أكثر بكثري من متط ّلبات فقه احلكم .وطب ًقا هلذه الرؤية،

السيايس» ضمن جمموعة فقه احلكم التي تشمل قسماً من أحكام الشؤون
لن يبقى «الفقه
ّ
الداخيل
علم له منطقه
العا ّمة ،كام تشمل أحكام الشؤون الفرد ّية
ّ
واخلاصة؛ بل هو بذاته ٌ
ّ
اخلاص.
ّ

السيايس يف اإلسالم:
السيايس ونظام املعرفة
راب ًعا :الفقه
ّ
ّ

بنا ًء عىل ما تقدّ م ،يمكن اخلروج هبذه النتيجةّ :
األهم للنظرة التقليد ّية إىل
اخلاص ّية
إن
ّ
ّ

السيايس» هي نظرهتا املجتزئة ،وفقداهنا الرؤية اجلامعة والشاملة .هذه الرؤية تنظر
«الفقه
ّ
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إىل مجيع املعضالت السياس ّية من زاوية املسائل احلقوق ّية؛ وهي تنطلق يف نظرهتا هذه من
رؤيتها الفرد ّية والتكليف ّية.

يني عن طريق النظرة الك ّل ّية
هذا ،يف حني يمكن معرفة النظام
السيايس يف الفكر الدّ ّ
ّ

((( سورة التوبة ،اآلية .122
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والشاملة ،التي بمقدورها أن تطال الرؤية اإلسالم ّية يف ساحة السياسة واحلكومة ،كام
(السيايس،
االجتامعي العا ّم
يمكن بواسطتها -أي النظرة الك ّل ّية والشاملة -معرفة النظام
ّ
ّ

واالقتصادي) ،ووجه ارتباطه باألنظمة املعرف ّية واألخالق ّية والرتبو ّية.
واحلقوقي،
ّ
ّ

ملف العدد

السيايس بوصفه جمموعة تستند إىل بناء
ولذا يمكن القول :ال ينبغي النظر إىل الفقه
ّ
حتتي خمتلف فحسب ،بل عىل ّ
أن هذه الدائرة هي جز ٌء من جمموعة اجتامع ّية أكرب ،يف
ٍّ

التعامل مع سائر املجموعات املتشاهبة؛ مثل :األنظمة احلقوق ّية واالقتصاد ّية.

ويتبينّ هبذا التوصيف ّ
السيايس الذي يستعرض نفسه أمامنا بوصفه نظا ًما
أن الفقه
ّ
االجتامعي -نظام متق ّطع .وهذا النظام املتق ّطع ينقسم إىل أنظمة
قياسا إىل النظامهو
ّ
ً
متق ّطعة يف داخله.

وهبذا الوجه يمكن اعتبار الرؤية املن ّظمة للمجتمع وللحياة البرش ّية -أي حتليل
اإلنساين ،بعضها بالنسبة إىل بعضها اآلخر ،وحتليل املجتمع بوصفه كلاًّ
أجزاء املجتمع
ّ
التوسع ّية،
وجمموعة ح َّية وذات هدف وغاية -أحد تداعيات عدم التفكيك بني النظرة
ّ
السيايس.
والنظرة املقتدرة للفقه
ّ

وجدير بالذكر أنّنا لو استعملنا كلمة «سيستم» ومفهومها؛ بدلاً من كلمة «نظام»؛

ّ
فإن ذلك ال خيلو من التسامح.
ِ
وعىل ّ
اهتم بعضهم بعنرصي الرتابط
كل حال ،فمن بني التعريفات املطروحة للنظامَّ ،
وعرفوا النظام بمجموعة عنارص مرتبطة بعضها ببعضها اآلخر
(االتّصال) واهلدف ّيةّ ،
يوضحوا ج ّيدً ا مرادهم من طبيعة االرتباط بني العنارص ،وماه ّية هذه
وهادفة؛ ولكنّهم مل ّ
العنارص واهلدف ّية ،كام ّ
خاص ّية أن يكون ذا معنى.
إن بعضهم أضاف إىل هذه اخلصائص ّ
وهبذا سعوا إىل ْ
أن ُيوجدوا بني املواضيع والعنارص املندرجة يف نظا ٍم ما تناس ًبا معنو ًّيا
وعالقة تتخ ّطى املعنى والواقع ّية.
املعريف الذي هو من سنخ املقوالت واملفاهيم؛
ومرادنا من النظام هو نوع النظام
ّ

ولكنّه غري ناظر إىل القواعد الصور ّية واالنتزاع ّية؛ بل إىل الواقع ّية وحياة الناس ،وهو
والعميل لإلنسان يف احلياة.
الفكري
الذي يو ّفر احلضور الف ّعال
ّ
ّ
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وطب ًقا هلذه الرؤيةّ ،
فإن النظام ت ّيار يعطي املعنى والقيمة ملجموعات متّصلة ومرتابطة

يصح إطالق
تفسريا لوجودها .وهبذا التوصيف
بعضها ببعضها اآلخر وهادفة ،ويقدّ م
ّ
ً
فلسفي .وعليه يمكن القول :يف نظام
أي إيديولوج ّية ما ّد ّية أو مذهب
«النظام» عىل ّ
ّ

معريف كهذا ينبغي توافر خصائص رئيسة عدّ ة؛ هي:
ّ
إمامي -ر�ؤية جتديد ّية معا�صرة
هو ّية الفقهال�سيا�سي يف الفكر ال ّ
ّ

 -األوىل :تك ّثر العنارص الداخل ّية وتعدّ دها؛ إذ النظام هو جمموعة مع ّقدة ومركّبة. -الثانية :العالقة املتبادلة ،وعىل أكثر من صعيد (متعدّ دة اجلوانب)؛ بني املفاهيمواملواضيع أنفسها ،وبني املفاهيم واحلقائق العين ّية.

فإن تركيب العنارص املن ّظمة سوف ينتج لنا وحدة تركيب ّية ،مضا ًفا إىل ّ
وعليهّ ،
أن

وأساسا يف الوقائع اخلارج ّية (اتّصال أبعد وأوسع
جذرا
ً
لالتّصال والعالقة بني العنارص ً
أيضا.
من العالقة يف املعنى) ً

 -الثالثة :التالؤم واالنسجام بني العنارص الداخل ّية للنظام؛ إذ ينبغي من خاللاحلفاظ عىل املباين واملقاصد ذات الصلة ،أن تتكامل العنارص يف ما بينها ،وحيدث

بينها االنسجام التا ّم.

- -الرابع :الغائ ّية واهلدف ّية.

خامتة:
ّ
إن رضورة التنظيم تعني رضورة تصدّ ي الدين لكا ّفة أسئلة اإلنسان؛ الصغرية
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والكبرية ،الرئيسة وغريها ،يف خمتلف املجاالت الفرد ّية واالجتامع ّية ،وعىل صعيد
الوجود بأمجعه.
مه ّيتها مع جلوس الدّ ين عىل أريكة السلطة ،وبلوغ مرحلة
هذه الرضورة تتضاعف أ ّ

وبخاصة ّ
أن اإلسالم -اليوم -يواجه خمتلف املدارس البرش ّية ،التي تدّ عي أنهّ ا
احلكومة،
ّ

قادر ٌة عىل ّ
حل كا ّفة املعضالت السياس ّية واالجتامع ّية للناس يف عرصنا هذا.

ومن هنا ،فعىل اإلسالم أن يطرح نظر ّياته بشكل منسجم ومرتابط.
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واحلنبيل أبدً ا .وإنّام الفقه
الشافعي
احلنفي أو
وباملناسبة ،فنحن اليوم ال نواجه الفقه
ّ
ّ
ّ

واحلقوق ّية املعارصة؛ تلك املدارس التي ّحتولت عمل ًّيا إىل أنظمة ،وهي مشغولة عىل

ملف العدد

املقارن اليوم يضعنا يف مواجهة مع املدارس الرتبو ّية واألخالق ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية

الدوام بالرتميم وبإعادة صياغة نفسها؛ بمعونة التجربة.

ونحن يف قبال هذه املدارس املنسجمة واملن ّظمة ينبغي أن نمتلك القدرة عىل طرح

األنظمة الدين ّية ،يف قبال األنظمة الوضع ّية ،واالعتامد عىل وجوه الشبه اجلزئ ّية والك ّل ّية

خالل املقارنة يؤ ّدي إىل االشتباه واملغالطة إىل درجة االعتقاد بالرتادف والتساوي بني

النزعة اإلنسانوية ( )Humanismوبني التكريم الديني لإلنسان ،واالعتقاد بالتساوي
بني مفهوم احلر ّية واالختيار املطروح يف الرتاث وبني الليربال ّية والديمقراط ّية.
ويمكن بيان فوائد الرؤية املن ّظمة للدّ ين عىل الشكل اآليت:
 -معرفة مكانة األحكام وروحها. -معرفة عالقة ّكل حكم باألجزاء األخرى للنظام وبغريه من األحكام.
 -التصدّ ي املنسجم واملنتظم (القائم عىل املباين واملقاصد) للمشكالت الناشئة يفخمتلف الساحات الفرد ّية واالجتامع ّية للحياة اإلنسان ّية.

 -حتديد نوع عالقة منطق ّية بني جمموعة املفاهيم الدين ّية ،من املعارف إىل األحكام.ّ -حل معضلة ثبات الدّ ين والعامل املتغيرّ  ،وكذلك األصول ّية الدين ّية والنظرة
التوسع ّية له.
ّ
 -اخلروج برؤية شاملة وك ّل ّية ومرتابطة ،للتعاليم الدين ّية.- -طرح األنظمة الدين ّية املنافسة لألنظمة الناشئة من املدارس الوضع ّية األخرى.
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